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Призначення:  для чищення сантехніки, ванн, раковин, унітазів, 

стін, підлоги, для видалення мінеральних відкладень, сечового 

каменю, плям іржі в різних галузях промисловості, комунальному 

господарстві, на підприємствах готельного, санаторно-курортного 

господарства, харчової промисловості та ресторанного бізнесу, 

об’єктах торгівлі,  дитячих закладах (дошкільних, учбових тощо), 

а також в побуті.  

Опис засобу: однорідна рідина блакитного кольору. рН ≤3,5 од.; 

густина 1,01-1,15 г/см
3
  

Склад: вода питна, суміш неорганічних кислот, НПАР 1-10%, 

комплексоутворювач, барвник, запашник. 

Властивості: Надзвичайно потужний засіб з легкістю видаляє 

відкладення сечового каменю, плями іржі. Знищує мікроби, надає 

свіжості. Видаляє забруднення органічної (жир, білки) та 

неорганічної природи (вапняний наліт, сечовий камінь, іржу). 

Вплив на поверхню: не використовувати для чищення чутливих 

до дії кислот поверхонь (мармур, тонкі емалі). Не шкодить 

хромованим, нікельованим, пластиковим, акриловим поверхням, поверхням із 

нержавіючої сталі, алюмінію, латуні, міді, кераміки, емалі, скла. 

Спосіб застосування: на забруднену поверхню нанести засіб та залишити на 5-20 

хвилин. Провести обробку щіткою та змити водою. При сильному забрудненні 

обробку повторити. Для регулярного прибирання та для видалення нескладних 

забруднень концентрація робочого розчину - 5,0 – 10,0 % (в залежності від ступеню 
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забруднення можливо використовувати робочий розчин з більш високою 

концентрацією засобу). 

Інформація про безпечність: Засіб відповідає європейському стандарту Regulation 

ЕС 648/2004 з біорозкладу ПАР. ПАР, що входять до складу засобу, здатні до 

біологічного розкладу відповідно до вимог Технічного регламенту мийних засобів. 

Засіб класифікується як безпечний для людини. Значення гострої токсичності не 

підпадає до жодного класу небезпеки у відповідності до Globally Harmonized System 

of Classification and Labelling of Chemicals/Глобально гармонізованої системи 

класифікації та маркування хімічних речовин, що впроваджено Організацією 

Об’єднаних Націй. 

Безпека застосування, зберігання: дотримуватись заходів безпеки! Уникати 

попадання засобу в очі. У разі попадання негайно їх промити великою кількістю 

води. Зберігати окремо від харчових продуктів, в місцях, недоступних для дітей, 

подалі від опалювальних приладів, уникаючи дії вологи та прямих сонячних 

променів. Температура зберігання від мінус 5 до 25ºС. 

Термін придатності 24 місяці 

Логістичні параметри 

   

Артикул 1656 1050 

Вага/Об'єм од. 1,0 кг 5,0 кг 

Кількість у коробі, шт. 12 3 

Кількість на палеті, шт. 576 108 

Вага короба, кг 13,1 15,6 

Штрих код, стандарт EAN 13 Code 39 
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